
PSYCHOSOMATIKA



Psychosomatika

psyché duša(dych)

soma telo

• komplexný pohľad na človeka a jeho zdravie

• prepája poznatky z mnohých vedných aj alternatívnych prístupov 
(medicína, neuroveda, psychológia, sociológia, biológia, tradičná aj  alternatívna medicína, kvantová 
fyzika.atď) 



Čo je zdravie? 

Je to harmonický stav človeka

➢ telesná, duševná a mentálna pohoda

➢telo, duša a myseľ v harmónii s prostredím

(Svetová zdravotnícka organizácia 70 – 95 % populácie je nezdravých)

https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A1_zdravotn%C3%ADcka_organiz%C3%A1cia


Zdravie z pohľadu psychosomatiky

• zdravie je dynamický proces

• človeka vníma celostne ( holisticky)

• bio – psycho - sociálno – spirituálny model 

• Choroba ako dobrý priateľ ? 



• Lekár nenachádza telesnú alebo biochemickú poruchu

• Chronický stav alebo simulant-neurotik ?

• Západná medicína často nehľadá príčinu, ale lieči ( tlmí, potláča) prejavy ochorenia

•

• Problémy, s ktorými si hlava nevie poradiť, telo často rieši chorobou (somatizáciou).

• Somatizácia je potom v istom zmysle akousi ochranou psychiky

Psychosomatika a choroby



Vonkajšie príčiny

➢toxíny zo stravy a životného prostredia (pesticídy, ťažké kovy, konzervanty, …)

➢nevhodná strava (príliš veľa cukru, tuku, soli; intolerancie, ...)

➢toxické pôsobenie liekov (antibiotika, kortikoidy, …)

➢vírusy, baktérie

➢parazity

➢nesprávna pohybová aktivita (nesprávne držanie tela, sedavé zamestnanie, málo pohybu, 
jednostranné zaťažovanie tela, ...)

➢nesprávne dýchanie (plytké)

➢príliš málo / veľa sexuálnej aktivity

➢dedičnosť – ako faktor urýchľujúci vznik choroby

➢chlad, teplo, tlak, hluk, 



Vnútorne prežívanie

• psychické (emocionálne, duchovné) príčiny:

➢Negatívne a nespracované emócie, 

➢Konflikty

➢Traumy

➢Dlhodobý stres

➢Závažné životné udalosti

➢Minulé zážitky

➢Životná nespokojnosť



Bio – psycho- sociálno- spirituálny 
model



Bio  - ľudské potreby



Sociálne prostredie

• Čo nás ovplyvňuje?
▪ Rodina

▪ Škola 

▪ Média

▪ Spoločnosť

▪ Kultúra, náboženstvo

▪ Sociálne role a statusy ( byť matka znamená...) 

▪ Baník v minulosti verzus dnes



Psychológia

• myslením

• správaním

• prežívaním emócií 

• Všetky tieto tri aspekty sú meniteľné počas celého života 



Mentálne a emočné vzorce

• Vývinová psychológia

• Učíme sa:  
▪ Pozorovaním

▪ Opakovaním

▪ Napodobňovaním 

▪ Počúvaním

▪ Vnímaním

▪ Skúšaním

▪ Identifikovaním sa ( dobré dievča, dobrý chlapec)



Emócie video

• https://www.facebook.com/watch/?v=588260139060258

https://www.facebook.com/watch/?v=588260139060258


Vedomie podvedomie



Emócie a telo 



3 x mozog ? 



Srdce, mozog a brucho 

• Mozog a realita

• Neurónová sieť v mozgu, v srdci a v bruchu - črevách

• Srdce má 6000x silnejšie energetické pole ako mozog

• Mozog nekoná samostatne, ale na základe signálov nášho srdca

• Naše brucho je sídlom emócii





Uhol pohľadu

• vnímam na základe vlastných filtrov

➢skúsenosti

➢vedomostí





Strach

• prirodzená obranná reakcia organizmu na nebezpečenstvo

• úlohou je pripraviť organizmus na útok alebo útek

• strach z niečoho neznámeho 

• strach zo zmeny

• strach z budúcnosti



Stres

• reakcia organizmu na nadmernú záťaž , fyzickú alebo psychickú

• každodenné povinnosti v práci či v domácnosti

• vážne životné udalosti: napríklad nová diagnóza, vojna alebo smrť milovaného 
človeka, nečakaná zmena, rozvod



Myslenie

• „Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia. Nemôžeme ho zmeniť bez 
toho, aby sme zmenili naše myslenie.“ Albert Einstein

• neprebieha vždy len na vedomej úrovni – pozorujem svoje myšlienky

• 95 % myšlienok každý deň 

• 6000 myšlienok denne

• Myšlienky sú energetické informácie

• Počítač - hardware-mozog

• software- rôzne programy a vzorce správania, myslenia, konania, svedomia



Pozornosť - prítomný okamih

Moje telo je tu

Kde je moja myseľ ?

Minulosť
Prítomnosť 
Tu a teraz

Budúcnosť



Spiritualita

• je náboženstvo, budhizmus, ezoterika?

• spirit je vlastne energia, esencia života všade prítomná

• je to spôsob ako vnímame to, čo človeka presahuje

• je to uvedomenie si, že  prežívame nielen telom, ale aj dušou a duchom 

• Spirituálna podstata človeka je nemenná

• Ja som



Srdcová koherencia

• Premiestnite pozornosť do oblasti svojho srdca.

• Predstavte si, že nadychujete a vydychujete svojim srdcom (4-5x)

• Vyvolajte si pocit lásky (vďačnosti) a tento pocit vdychujte a 
vydychujte cez svoje srdce.

• Opakujte po dobu 3-5 min.

• Zapíšte si, čo sa deje na úrovni fyzickej, mentálnej, emocionálnej.



Kardiovaskulárne ochorenia 

Najčastejšia príčina úmrtí na SR

• Fyziológia: fajčenie, fyzická neaktivita, sedavé zamestnanie, strava, vysoký tlak, obezita, 
diabetes, vek, rodinný výskyt

• Psychosomatika: stres, úzkosť, strach, absencia emócii, chaos v živote, nedostatok lásky, 
prílišná precitlivelosť, orientácia na výkon, impulzivita, agresivita, životná nespokojnosť, znížená 
sebahodnota, negatívne emócie, tlak, neschopnosť oddychovať, tvrdosť a vina, dlhodobá 
emocionálna záťaž, odriekanie si – pocit, že ja nemám právo na lásku, nikto ma nemá rád, na 
všetko som aj tak sám, neschopnosť či nevoľa odpúšťať iným ani sebe

• Srdce je spojené s naším prežívaním lásky



Otázky na sebaskúmanie

• Čoho sa v živote najviac bojím?

• Komu nedokážem odpustiť?    Aké staré rany si držím na srdci?

• Viem oddychovať? 

• Viem prežívať radosť? 

• Aké sklamanie prežívam?   Čo alebo kto mi v živote  najviac ublížil?

• Smiem odpustiť sebe?   Ako som na tom so sebeláskou?

• Som večne nespokojný, nahnevaný?

• Som na seba tvrdý?   Kritizujem iných? Ako zvládam obdobia stresu? Ako 
reagujem, keď mi niekto ublíži? 

• Cítim za niečo vinu?  Obviňujem za niečo iných? 



Somatizácia = zhmotnenie

• Nie len zdravie vrz. choroby

• Vzťahy

• Práca

• Peniaze



Psychosomatika

„Bez pochopenia niet vyliečenia.“  
C.G.Jung



Ďakujem za pozornosť

Vypracovala: Margetová


